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Keski-Suomen Järjestöareena

Tiina Sivonen, Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja



Järjestöareenan 
tavoitteet

▪ 1. Vahvistaa järjestöjen asemaa Keski-Suomessa

▪ 2. Toimii järjestöjen yhteisten asioiden äänenä

▪ 3. Vahvistaa kumppanuutta, luottamusta ja 

vuorovaikutusta järjestöjen välillä

▪ 4. Vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin Keski-

Suomessa mm. vahvistamalla kumppanuutta, 

luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja 

maakunnan välillä.

▪ Järjestöareenalle tehdään tulevien vuosien toimintaa 

linjaava strategia



Tehtävät

▪ ASEMAN VAHVISTAMINEN

▪ Tekee yhteistyötä uuden maakunnan kanssa

▪ Välittää järjestöjen näkökulmia maakunnan 

kehittämistyöhön

▪ Tekee järjestötoiminnan moninaisuutta ja 

vaikuttavuutta näkyväksi

▪ YHTEISTEN ASIOIDEN ÄÄNI

▪ Kuulee järjestöjen esille ottamia asioita

▪ Kokoaa tietoa järjestöjen toiminnasta, 

toimintaedellytyksistä ja kehitystarpeista ja 

arvioimalla niiden tilaa

▪ Tekee vaikuttamistyötä

▪ Toimii järjestötoiminnan asiantuntijana



Tehtävät

▪ KUMPPANUUDEN, LUOTTAMUKSEN JA 

VUOROVAIKUTUKSEN VAHVISTAJA

▪ Kokoaa järjestötoimijoita yhteisen pöydän ääreen

▪ Viestii avoimesti toiminnastaan

▪ Järjestää koulutuksia, seminaareja ja 

verkostoitumistilaisuuksia

▪ JÄRJESTÖJEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN 

VAHVISTAJA

▪ Tukee kansalaisjärjestöjen 

toimintaedellytyksiin vaikuttamista ja 

vahvistaa järjestöjen tekemää hyvinvointityötä

▪ Toimii maakunnan tunnistamana ja 

tunnustamana järjestöjen ja maakunnan 

kumppanuuspöytänä



Järjestöareenan 
tapaaminen

▪ Järjestöareenan kokoonpano: laaja-alaisesti 40 eri järjestöä

ja tahoa, joilla on paikallisyhdistyksiä tai verkostoja. Toimijat

viestittävät yhteisistä asioista verkostoilleen ja tuovat viestiä

niiltä tapaamisiin. Toimijoilla pitää olla mahdollisuus sitoutua

yhteiseen tekemiseen. Lisäksi maakunnan edustus

▪ Halukkuutensa tulla mukaan Järjestöareenan tapaamisiin

esitetään puheenjohtajalle ja asiasta päätetään yhteisesti

tapaamisessa

▪ Puheenjohtaja valitaan 2-vuotiskaudeksi Järjestöareenan

tapaamisiin kuuluvista järjestöistä. Puheenjohtaja on 

kumppanuuspöydän jäsen

▪ Tehtävät: tavoitteiden mukaiset tehtävät ja 

Kumppanuuspöydän jäsenten valinta

▪ Toimikausi: jatkuva

▪ Resurssi: sihteeriys Keski-Suomen Yhteisöjen Tuella, 

Yhdistystori.fi –sivusto

▪ Kokoontuminen Keski-Suomen liiton tiloissa tai 

Järjestöareenan jäsenten tarjoamissa tiloissa (sis. kahvitus)

▪ Kokoontuminen 2 krt/vuodessa tai tarpeen mukaan



Järjestöareenan 
puheenjohtaja

▪ Järjestöareenan puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat 

puheen johtaminen areenatapaamisissa, Areenan 

toiminnan aktivoiminen  ja kehittäminen yhdessä 

toimijoiden kanssa

▪ Puheenjohtaja on automaattisesti mukana 

kumppanuuspöydän kokoonpanossa. 

▪ Kaudelle 2019 – 2020 puheenjohtajaksi valittu Tiina 

Sivonen



Järjestöareenatapaamisiin kutsutut yhteisöt

▪ Humanistinen ammattikorkeakoulu 
▪ Japa ry
▪ Jämsän Voimavara ry
▪ Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
▪ Jyväskylän kaupunki 
▪ Jyväskylän yliopisto
▪ Jyvässeudun Työllistämisyhdistys ry
▪ JyväsRiihi ry
▪ Jyvälän Setlementti ry
▪ Järvi-Suomen Partiolaiset ry
▪ Kehräkumppanit ry
▪ Keski-Suomen Elokuvakeskus ry
▪ Keski-Suomen Kylät ry
▪ Keski-Suomen Liikunta ry
▪ Keski-Suomen Liitto
▪ Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry
▪ Suomen Nuorisoseurat ry
▪ Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus 
▪ Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry

▪ Keski-Suomen Työpajayhdistys ry
▪ Taiteen edistämiskeskus
▪ Keski-Suomen ELY-keskus
▪ Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
▪ Keski-Suomen Yrittäjät ry
▪ Leader VIISARI ry
▪ Maaseudun sivistysliitto ry
▪ Maaseutukehitys ry
▪ MLL:n Järvi-Suomen piiri 
▪ Monikulttuuriyhdistys Gloria ry
▪ Mosaiikki ry
▪ MTK Keski-Suomi
▪ Nuorten Keski-Suomi ry
▪ Paremmin Yhdessä ry
▪ Pro Agria Keski-Suomi
▪ Kehräkumppanit ry
▪ SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
▪ SOVATEK
▪ Suomen 4H-liitto ry
▪ Varstaajat ry
▪ Vesuri-ryhmä ry
▪ Wari ry



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöytä

Anne Astikainen, kumppanuuspöydän puheenjohtaja 2019-2020



Järjestöjen ja 
maakunnan 

kumppanuus-
pöydän tehtävät

▪ Toimii kumppanuuspöytänä suhteessa maakuntaan 

Järjestöareenan tehtävien mukaisesti

▪ Valmistelee näkökulmastaan maakunnan poliittiseen 

päätöksentekoon asioita

▪ Valmistelee Järjestöareenan tapaamiset 

▪ Valmistelee Kumppanuuspöydän seuraavan kauden 

jäsenten valinnan

▪ Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on 

vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee 

näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja 

asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan 

maakunnassa.



Kokoonpano

▪ Jäsenien lukumäärä 10 – 12 hlöä (sekä Järjestöareenan 

jäseniä että muita toimijoita)

▪ Kokoonpanoon kuuluu automaattisesti Keski-Suomen 

Järjestöareenan puheenjohtaja

▪ Maakunnan nimetyt edustajat: vuoden 2019 alussa 

Emmi Hyvönen ja Raija Partanen

▪ Esim. liikunta, nuoriso, asukas- ja kylätoiminta, kulttuuri 

ja vapaa-aika, sote (useampi edustaja)

▪ Ei poliittisia mandaatteja 

▪ Käyttää tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijuutta



Kumppanuuspöydän 
kokoonpano 
2019 –2020

(Päivitetty 3/ 2020) 

Liikuntaseurat 

Petri Lehtoranta 

Keski-Suomen Liikunta 
ry

Eläkeläisjärjestöt 

Maija Piitulainen 

KS eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta

Potilas- ja 
kansanterveysjärjestöt 

Kristiina Pigg

K-S  Sydänpiiri ry

Vammaisjärjestöt

Tarja Honkanen

Invalidiliitto ry

Nuorisojärjestöt 

Sirkka Suomäki 

Suomen 4H-liitto ry 

Keski-Suomi

Lapsi –ja perhejärjestöt

Raisa Ojaluoto

Suomen 
Monikkoperheet ry

Omaisjärjestöt

Vaula Ollonen

Mielenterveysomaisten 
keskusliitto - FinFami

Päihdetyön järjestöt

Heikki Pokkinen

Sovatek-säätiö

Kylä- ja asukastoiminta

Kaisu Kumpulainen

Keski-Suomen Kylät ry

Järjestöjen järjestöt 

Anne Astikainen, 

Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki ry

Maahanmuuttajajärjestöt

Emmanuel Sibomana

Paremmin Yhdessä ry

Kulttuuritoimijat

Riina Kylmälahti 

Suomen Nuorisoseurat 
ry Keski-Suomi

Työllisyyden hoito

Elina Heiskanen 

Jyväskylän katulähetys 
ry



Jäseniltä 
odotetaan

Kumppanuuspöytä on kehittäjäryhmä, jonka jäseniltä

edellytetään

▪ Asiantuntijuutta omalta alaltaan

▪ Yhteistyökykyä

▪ Aikaa työskentelyyn

▪ tapaamiset ja niiden välissä seuranta- ja 

valmistelutehtäviä

▪ Jäsenet edustavat toimialansa asiantuntemusta. 

▪ Kumppanuuspöydän jäsenyys ei synnytä 

automaattisesti organisaatiolle/yhteisölle paikkaa 

Kumppanuuspöydässä



Toiminta

▪ Toimikausi 2 vuotta

▪ Kokoontumisia 6-12/vuosi

▪ Kokoontumiset päiväsaikaan

▪ Kumppanuuspöytä valitsee keskuudestaan tai sen 

ulkopuolelta puheenjohtajan (pj. järjestöjen edustaja) ja 

keskuudestaan sihteerin. 

▪ Tapaamiset ja asiat valmistellaan yhteistyössä 

maakunnan edustajan kanssa. 

▪ Jos Kumppanuuspöydän jäsen eroaa kesken kauden, 

uuden jäsenen valinta tehdään KS Järjestöareenan 

kokouksessa. Loppukaudeksi valittavan uuden jäsenen 

tulee edustaa samaa toimialaa, mutta hän ei välttämättä 

tule samasta organisaatiosta kuin eronnut jäsen.



Lisätiedot ja 
materiaalit ▪ Lisätietoja Yhdistystorilla. 

▪ Muistiot ym materiaalit Yhdistystorilla

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/kumppanuuspoydan-muistiot-ym/

